Naši domácí mazlíčci

Neposeda
Mají podobnou povahu jako kočky - a nejsou to kočky.
Temperamentní, hravé a atraktivní šelmičky jsou fretky

ohle roztomilé a hravé zvířátko se dá poměrné snadno ochočit. Pravda, nebude
za vámi chodit jako pejsek ani neposlechne na přikaž Trhej!, spíš jen přiběhne, zavoláte-li její jméno. Bude-li navíc v dobrém rozpoložení, pohraje si s vámi (ano. čtete dobře)
a nechá se pomazlit. Ovšem vzhledem k tomu, že je to silná osobnost, musíte skutečné
vždy počkat na její momentální rozmar.

Hrátky s fretkou

Tato svéhlavička je totiž povahou podobná kočce, i když na rozdíl od ní neztratí v průběhu dospívání hravost. Nejoblíbenější hrou je
jakási „bojovka". k niž vsak fretka pochopitelně
potřebuje soupeře. Tím může být její kolegyňka. ale stejně dobře ji posloužíte i vy. Lehké okusování rukou a nohou v pohodě přežijete (překročí-li však hranici vaší bolestivosti.
tedy kousne-li do krve. hru zrušte - fretka se
tak naučí, že některé kousky do hry nepatří),
přičemž odměnou vám bude její posílené svalstvo a natrénovaná šikovnost i obratnost vašeho mazlíčka a hlavně neobyčejný pohled na
poskakujícího tvorečka s nahrbeným hřbetem
vydávajícího jakési kvokání (rozuměj výzva
k boji). V dospělosti pak dokáže fretka provokovat „hrátky s člověkem" tím. že se svalí
na záda tlapkami vzhůru a lehkým chytáním
a předstíraným kousáním vyžaduje jeho
pozornost.
Ovšem stejně tak
fretku potěšíte hrač
kou, která se bude
hýbat, k blaženosti ji pak přivede, bude-li
zároveň vydávat zvuky

(míčky s rolničkou apod. ). Má-li fretka fretčí
společnost, vystačí si při hrátkách takřka bez
vás- a vy máte o divadlo postaráno. Tím spíš,
že fretky ožívají především navečer, zatímco
přes den si užívají výhod svého pelíšku.
v němž dospávají (někdy až 20 hodin!) své večerní, ale někdy i ranní reje. Uznejte, že to je
pro chovatele, který má i jiné povinnosti než
si hrát s fretkou, ideální.
Každopádně si vsak zaslouží jednou až
dvakrát denně buď možnost výběhu, nebo
alespoň občasné vycházky. Nejsou to totiž
žádní zápecníci!

Budujeme pelíšek

Fretka je šelmička, která má ráda své pohodlí. Chcete-li ji vidět spokojenou, pořiďte jí
větši klec nebo přímo voliéru, v níž jí vybudujte především místečko ke spočinutí - dobře
poslouží menší deka nebo třeba polštáře,
ovšem obojí je samozřejmě nutné občas vyprat. Kromě hygienických důvodů i proto, že
má stejné jako většina zvířátek svůj charakteristický pach.
V kleci by neměla chybět podestýlka (nejlepší je ta pro kočky, neboť pohlcuje pachy,
dobře saje a nepráší), kterou musíte často měnit. K vyměšování si většinou fretka vybere jedno místo (můžete vyčlenit nějakou stabilnější
misku s trochou steliva). a protože je čistotná,
nikam jinam už nechodí. Chcete-li naučit čistotě mládě, vložte do misky trochu již „označkovaného" steliva. aby mohlo po čichu snadno trefit na to správné místo. V dospělosti se
naučí používat i kočičí záchod s pískem.
Vodu jí připravte do napáječky, alespoň
ji nezvrhnou, jídlo podávejte dvakrát denně
v misce, která jde
snadno vymýt. Plá-

nujete-li procházky v parku nebo v tese. pořidte si postroj (nejlépe na míru) a vodítko. Pozor dávejte na všechna větší zvířátka, která by
vaší šelmičce mohla ublížit, hlavně vsak na psy.
Podobnost s kočkami nekončí u fretek ani
u jídla. Stejně jako ony mají rády masíčko, ale
klidně si dají i suché krmení určené buď pro
kočky, nebo přímo pro fretky, toho spořádají
asi kilogram za měsíc (záleží na apetitu).
Začínáte-li se s fretkou teprve přátelit, nezapomeňte ji za každý projev důvěry (či náznak
poslušnosti) odměnit malým pamlskem.
POZOR NA CHOROBY

Nutná očkování
Abyste zbytečně neohrožovali svého mazlíčka
chorobami, nechtě ho preventivně očkovat proti psince a vzteklině. Důležitá je i preventivní prohlídka, pří níž veterinář zkontroluje zdravotní stav
fretky, ostříhá jí drápky, případně odstraní zubní kámen (jinak hrozí riziko zánětu dásní)
a zkontroluje i uši. Ty byste ostatně měli kontrolovat (a čistit) i vy. stejně jako čenich a oči.
A stejně jako u jiných zvířátek (a ovšemže také
u lidí) platí, že čistota=půl zdraví! Vítaným rádcem především pro začátečníky jsou publikace
Petry Neradžičové Bydlí s námi fretka či Fretka
jako domácí zvíře, kde se o chovu fretek v bytě
i jejich chování dozvíte vše. co potřebujete.

